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Duurzaamheidsmarkt op 6 november in de Sint-Jans kerk
De Energie Coöperatie Kort Haarlem is met Energie Netwerk Gouda, Energie Coöperatie Gouda, Werkgroep
Energie uit Achterwillens, Wijkenergie 2804 en Energiewerkgroep Sport- en Molenbuurt aanwezig op de Goudse
duurzaamheidsmarkt in de Sint-Jans kerk! We zijn er van 10.00 tot 16.00 uur met een gemeenschappelijke kraam,
diverse folders over onze organisaties en over de twee acties (zie verderop) en natuurlijk om kennis te maken en
vragen te beantwoorden.

Vergadering ondersteuningsgroep op 10 november
De ondersteuningsgroep Kort Haarlem komt op 10 november van 20.00 – 22.00 uur weer bijeen in ’t Gebouwtje,
Coornhertstraat 2a. De samenstelling van de groep is gewijzigd en de bedoeling is doel en werkwijze van de
ondersteuningsgroep opnieuw te bespreken.

Bestuursvergadering op 6 december
De eerstvolgende bestuursvergadering van de Energie Coöperatie Kort Haarlem is op 6 december 2021 in ’t
Gebouwtje, Coornhertstraat 2a. Aan het begin van de bestuursvergadering is iedereen welkom van 19.30 – 20.00
uur met vragen of voorstellen (of gewoon om kennis te maken).

Ervaringen met verduurzaming woningen gezocht
Ook op 6 november kunnen tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute nog enkele woningen in Gouda worden
bezocht. Als variatie daarop lijkt het ons nuttig als wij in de eigen buurt ervaringen van bewoners kunnen vermelden
op onze site. Dat kan een tekstje zijn, al of niet vergezeld van foto’s en het kan natuurlijk ook anoniem. We kunnen
ook een videofilmpje komen maken. Het belangrijkste is dat andere bewoners van ervaringen in de eigen buurt
kunnen leren! Je kunt contact met ons opnemen via info@energiecooperatiekorthaarlem.nl.

Tips
We zijn onlangs op onze site begonnen met een pagina met tips. Het moet een lange lijst worden! We kunnen de tips
zelf maken of verkrijgen van de energiecoaches/ondersteuningsgroep, maar als je ook een nuttige tip hebt kan je die
ons sturen via info@energiecooperatiekorthaarlem.nl.

Acties
Zoals eerder gemeld starten we samen met Energiecoöperatie Gouda tijdens de duurzaamheidsmarkt de posteractie
‘Ik doe mee’ en in samenwerking met Energiecoöperatie Gouda en de Woonwijzerwinkel een collectieve actie
zonnepanelen. Wil je meer weten? Kom dan op 6 november naar de duurzaamheidsmarkt of kijk vanaf 6 november
op energienetwerkgouda,nl

